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A Lidcombe Program terápia útmutatója az 
interneten is letölthetô az Australian Stuttering 
Research Center oldalán. Ez az útmutató segíti a 
szülôt és a beszéd patológust, hogy biztos legyen 
abban, hogy a kezelés helyesen történik. 
  
Mint ahogy minden egészségügyi szolgáltatásnál, 
az elsô és legfontosabb kérdés, hogy melyik 
beszéd patolólus fog segíteni megmutatni, hogyan 
alkalmazzuk a Lidcombe Programot. 
Természetesen a legjobb, ha olyannal vesszük fel 
a kapcsolatot, aki már részt vett ebben a 
programban.   
  
A Lidcombe Program Tanítói Bizottság 
nemzetközileg évente több száz beszéd 
patológusnak kínál képzést. Ha ismer olyat, aki 
részt vett ebben a képzésben, szintén tanácsot 
adhat beszéd patológus választásában. A 
bizottsággal emailen írhat, hogy melyik tanár áll 
leginkább közel a választásához. A bizottság 
tagjainak email címei az alábbi web oldalon 
található.  
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A beszéd patolólgus segít tanácsot adni abban, 
hogy szükséges e a terápia és ha igen, mikor 
ajánlatos azt elkezdeni. Klinikai vizsgálatok 
bizonyítjak és tamogatják a Lidcombe 
Programot a világ minden táján. 
  
A szülôk a Lindcombe Program terápia alatt 
mindennapi szituációkban tapintatosan 
bátorítják gyermeküket, hogy dadogás nélkül 
beszéljenek. Mind emellett nap mint nap mérik a 
dadogás hevességét, szintjét. Fontos, hogy a 
terápia beszéd patolólgus vezetésével történjen. 
  
Általában 4 hónap mire a gyermek eljut odáig, 
hogy enyhén dadog vagy teljesen elhagyja azt. 
Viszont vannak esetek, amikor az átlagosnál 
kicsit több és persze vannak olyanok akiknek az 
átlagosnál kevesebb idôre van szükség. 
  
A beszéd patolólus megmutatja, hogyan 
alkalmazzuk a Lindcombe Programot és biztosít 
annak tökéletes elsajátításában. A szülôk 
hetente látogatják a beszéd patológust a 
klinikán. 
  
A terápia nagyon fontos alapelve, hogy a 
gyermek élvezze amit csinál. 
  
Miután a gyermek enyhén vagy már egyáltalán 
nem dadog, a Lidcombe Program egyik másik 
fontos része veszi kezdetét. Az elért szint 
karbantartása. Az elkövetkezô pár évben a 
beszéd patológust csak alkamattán lesz 
szükséges meglátogatni. Ezalatt a pár hónapban 
a beszéd patológus megmuatja, hogyan 
cselekedj és biztosítsd, hogy a dadogás nem 
jelentkezik újra. A terápia folytatása kevesebb 
óra számot fog igényelni ezalatt az idôszak alatt. 

A korai gyermekkorban kialakuló dadogást 
ajánlatos 3 és 5 év korban kezeltetni vagy még 
inkább iskola kezdés elött 1 évvel. A Lidcombe 
Programban úgynevezett beszéd patalógusok 
segítenek a korai gyermekkorban fellépô dadogás 
kezelésében. 
Más országokban Beszédtanároknak illetve 
Beszédterapeutáknak is nevezik ôket. 
  
Vannak esetek, amikor a gyermek óvodás évei 
alatt kinövi a dadogást. Viszont ez nem jelenti azt, 
hogy ezeknek a gyermekeknek nincs szükségük 
terápiára. 
  
Teljesen normális, hogy a szülôk kérdéseket 
tesznek fel illetve tanácsot kérnek , hogyan is 
segíthetnek gyermekük dadogásának kezelésében. 
Mivel elôre nem tudható, hogy a gyermek 
dadogása megszünhet kezelés nélkül ajánlatos 
minél elöbb egy beszéd patolólgus tanácsát kérni. 


